
 Hasła: 1. „Niech się nie … serce wasze”   2. „… w Boga? I we Mnie wierzcie”.                       
3.  „To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie …”                      
4.  Jezus rozmawiał ze swoimi  …  5 . „Ja go wskrzeszę w dniu …”  6.  „Przyjdę …                
i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. 7. „W domu Ojca 
mego jest … wiele”  8.  „Gdyby tak nie było, to bym wam …”  9. „… drogę, dokąd Ja idę.”  

10.  „Odezwał się do Niego …: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz”.  11. „Nikt nie 

przychodzi do Ojca …  jak tylko przeze Mnie”.  12.  „Ja jestem drogą i prawdą i …”. 

Kiedy obchodzimy 
rocznicę śmierci 
świętego, mówimy, że 
są to jego narodziny 
dla Boga. Człowiek, 
który żyje na ziemi, 
choćby był 

najszczęśliwszy, 
zawsze jest trochę 
samotny, bo człowiek 
człowiekowi nie 
wystarcza. Śmierć 
ratuje od samotności, 
gdyż pogrąża 

człowieka w Bogu. Bóg jeden wystarczy. Kult świętych jest oddawaniem czci nie 
ludziom, ale Bogu objawiającemu się w nich na ziemi. „Niech będzie uwielbiony 
Bóg w swoich aniołach i swoich świętych”.  [x Jan Twardowski,  Kalendarz 2014                           

z Księdzem Twardowskim].         
Jezus budził świadomość istnienia Boga i duszy, która przeżyje słabnące ciało, uczył 

miłości większej od zakochania się. Uczył odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
miłości, która trwa do końca życia. Jeśli ktoś lubi kogoś tylko do pewnego czasu, to 

właściwie jest dla niego niedobry. Ciekawe, że Jezus pragnie dla nas i poprzez nas uczyć 
miłości. Pragnie poprzez nas kochać wszystkich, ale przede wszystkim tych, którzy 
sami do Niego nie mogą trafić. – Rozmaicie działamy na ludzi. Niektórych odpychamy, 

denerwujemy, dla niektórych jesteśmy obojętni jak zeszłoroczny śnieg. Są jednak tacy, 
którzy garną się do nas, choćbyśmy byli jak straszydła … Stale chcą z nami rozmawiać                      
i nasze słowo … do nich dociera głęboko i dotyka dna. …    [x J. Twardowski, W świetle 
Ewangelii,  wyd.  W drodze 2005,    s. 95                            

KKK – 1878 - Wszyscy ludzie są wezwani do tego samego celu, którym jest sam Bóg. 

Istnieje pewne podobieństwo między jednością Osób Boskich a braterstwem, jakie ludzie 
powinni zaprowadzić między sobą, w prawdzie i miłości 1 . Miłość bliźniego jest 
nieodłączna od miłości Boga. 
KKK - 131 - Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła 

podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz 
źródłem czystym i stałym życia duchowego 108.  
    MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o Miłosierdzie Boże 

dla moich bliskich zmarłych … i potrzebne łaski i pomoc dla wszystkich chorujących …         
e-mail : swstanislaw_bm@o2.pl   http://www.stanislaw-bm.pl/ 

nr naszego konta: 23 2490 0005 0000 4500 1511 3922  [gazetka do użytku wew.  Parafii] 

 
 
 
 

 

 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was 

pokrzepię. (Mt 11,28);  Mt 5,1-12a 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie 
dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni 
jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe 
na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda                   

w niebie". - Czy pragnę być święty? Czy w ogóle mogę być święty? Jezus pragnie, 

byśmy byli święci. W dzisiejszej Ewangelii, w Ośmiu Błogosławieństwach wzywa nas                
do pięknego życia. Święci to błogosławieni, czyli szczęśliwi. To ci, którzy są miłosierni, 
czystego serca, wprowadzający pokój i cierpiący prześladowania. Nie trzeba szukać 
recepty na świętość, wystarczy żyć Ośmioma Błogosławieństwami. Jakże często 
zastanawiamy się czy takie życie jest możliwe, czy w dzisiejszym świecie nie jest to zbyt 
wygórowane żądanie. Mimo, że jesteśmy słabi i grzeszni, Bóg pragnie naszej świętości               
i wzywa każdego z nas po imieniu, abyśmy byli święci i żyli w miłości, w komunii                         
z naszymi braćmi, siostrami, Wszystkimi Świętymi i tymi, którzy potrzebują jeszcze 
oczyszczenia, a który poprzedzili nas na drodze do Ojczyzny Niebieskiej. [o. Kazimierz 
Szałaja SVD, http://mateusz.pl/czytania/2020/20201101.html]; 

 
• Papież Franciszek: -…„Potrzeba pokoju! Więcej pokoju! „Nie możemy pozostać 

obojętnymi. Dziś świat gorąco pragnie pokoju ... Przykazanie pokoju jest głęboko 

wpisane w reprezentowane przez nas tradycje religijne” (Enc. Fratelli tutti [FT], n. 284). 
Ludzie wierzący zrozumieli, że różnorodność religii nie usprawiedliwia obojętności czy 
wrogości. Wręcz przeciwnie, wychodząc z wiary religijnej możemy stać się budowniczymi 
pokoju, a nie biernymi obserwatorami zła wojny i nienawiści. Religie służą pokojowi                           
i braterstwu.  … [ze spotkania z przedstawicielami różnych religii,20 x 2020];                    
„Jezus nie jest Bogiem dalekim, i nie może nim być. Wcielenie objawiło Go w sposób 

pełny i po ludzku niewyobrażalny. Zatem… Jezus staje na czele ludu pokutującego, jak 
gdyby podejmując zadanie otwarcia wyłomu, przez który wszyscy po Nim powinniśmy 
odważnie przejść. Droga jest trudna, lecz On ją podejmuje…  Jezus modli się z nami. 
Pojmijmy to umysłem i sercem: Jezus modli się wraz z nami ... - On otworzył niebiosa, 

tak jak Mojżesz otworzył wody Morza Czerwonego, abyśmy wszyscy mogli przejść za Nim 
i Jezus obdarzył nas darem swojej własnej modlitwy, która jest jego dialogiem miłości z 
Ojcem. … Przyjmijmy ten dar, dar modlitwy. Bądźmy zawsze z Nim, a nie popełnimy 
błędu! … [z papieskiej katechezy  28 X 2020];  

1 x T  W  Ż Y x x x x x 

2 W   R  Y   E x x x 

3 x x W  E C   E x x x 

4 x U  Z  I   I x x x 

5 O  T   E  Z   M x 

6 x x x P  W  Ó  N  E 
7 x x x x M I  S  K  Ń 
8 x P  W  E  Z   Ł x 

9 x x Z   C  E x x x x 

10 T  M   Z x x x x x x 

11 x x x x I N  C   J x 

12 x Ż  C  E M x x x x x 
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• św. Jan Paweł II   - Tę przyszłość, jaka po ludzku zdaje się być pełna zagrożeń                            

i niepewności, składamy z ufnością w Twoje ręce, Ojcze niebieski, przyzywając 
wstawiennictwa Matki Syna Twojego i Matki Kościoła, a także Twoich Apostołów … oraz 

wszystkich świętych zwiastunów Ewangelii w Europie, którzy silni wiarą, nadzieją                     
i miłością głosili naszym ojcom Twoje zbawienie i pokój, a trudem duchowego posiewu 
dali początek budowaniu cywilizacji miłości, nowego ładu opartego na Twoim świętym 

prawie  i na Twojej łasce ... [Slavorum Apostoli, 32].                                                                 

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński:   - Potęga chrześcijaństwa w tym się wyraża,                   

że nie rezygnuje z nikogo do „ostatniej chwili”. Zawsze oczekuje zwycięstwa miłości, 
choćby w ostatniej chwili konania. [Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, XI nr 2].  

  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                                                    
I – Lectio - Czytaj z wiarą   i uważnie święte teksty Ewangelii, jak gdyby dyktował                      
je dla ciebie Duch Święty. II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst.   
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – … Miłość Boga często buduje na miłości 

naturalnej. Istnieje jednak wielka różnica między miłością doczesną a tą Bożą, która jest 
początkiem nieba. Ujawnia się ona, gdy miłość zostaje poddana próbie. Dopiero bolesne 
doświadczenie ujawnia, z jaką miłością mamy do czynienia. Serce musi być zranione.                        
I w zależności od tego, jak wtedy się zachowuje, rozpoznajemy, czy w nim była tylko 
czysto doczesna miłość, czy też miłość Boga. Jeśli zostanie zraniona miłość doczesna,                      
to serce się zamyka. Jeśli zostanie zraniona kilkakrotnie, serce potrafi się zaryglować do 
końca swoich dni. Taki jest odruch serca. Jeśli natomiast serce wypełnia miłość Boża,                      
po zranieniu otwiera się na tego, kto rani. Pocałunek Judasza najgłębiej zranił Jezusa: 
„Przyjacielu, po coś przyszedł?”. Jego Serce krwawi, kiedy gwoździe sięgają rąk i nóg,                      
a usta wołają: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”. To Serce zranione włócznią 
otwiera się dla wszystkich ludzi. …. Przynosimy do Boga imiona naszych zmarłych. 
Wszyscy jesteśmy grzesznikami i oni również zranili Chrystusowe Serce. Wiemy,                          
że to Jego Serce jest dla nich otwarte. Chcemy im naszą modlitwą pomóc, aby podeszli 
do tego Serca już nie po to, aby ranić, ale po to, by przeprosić; po to, by wynagrodzić,                       
po to, aby zjednoczyć się z Bogiem na całą wieczność, dziękując Mu za Jego 
nieskończone miłosierdzie. …- III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem 
serce … Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:  Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.  (Ps 145)   IV–Contemplatio: Trwaj przed 

Bogiem ... To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj                                       
w różnych porach dnia: Będę Cię wielbił, Boże mój  i Królu (Ps 145) [z: Ks. Ed. Staniek 

http://mateusz.pl/czytania/].   KALENDARIUM:                                      

01 XI – Ndz. – Uroczystość Wszystkich Świętych – w Kazaniu na Górze Jezus mów                          

i o ludziach, którzy są szczęśliwi. Przyjmują oni z jednej strony całą prawdę tego świata,                    
a z drugiej wyczekują Bożego królestwa - żyją w napięciu między doświadczanym 
ubóstwem i prześladowaniem a tym, co jeszcze nieznane …                                                              
02 XI – Pon. – Wsp. wszystkich wiernych zmarłych –  dzień refleksji …, nawiedzania 

cmentarzy (w dniu dzisiejszym tylko duchowe)… zapalania zniczy (można symbolicznie, 
albo pod Krzyżem … nawet w oknie (uważajmy aby nie zaprószyć ognia)... Wobec faktu 
śmierci pamiętajmy, że Ojcu miłosiernemu możemy powierzać życie i śmierć naszych 
bliskich i nas samych.                                                                                 
O1. XI. – 30 XI – OKTAWA UROCZYSTOŚCI WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (rozszerzona)  
– ODPUST ZUPEŁNY, który możemy uzyskać, ofiarowujemy w intencji dusz w czyśćcu 

cierpiących.   

  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE…                                  
.              1 LISTOPADA 2020                               
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

                .        .                              
1. Przyłączając się do Rady Stałej KEP dziękujemy wszystkim wiernym świeckim, 
którzy odważnie stają w obronie swoich kościołów. Nikt nie potrafi lepiej obronić 
Kościoła i obiektów sakralnych niż wspólnota wierzących. Dziękujemy także służbom 
porządkowym. Kościół chce pozostać otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie                    
od ich przynależności w życiu społecznym i politycznym. 
2. 1 listopada  o godz. 17.00 Nieszpory Żałobne z procesją i wypominkami, a o godz. 
18.00 –  Msza  św.  zbiorowa  za  dusze  wszystkich  wiernych  zmarłych  polecanych 
w wypominkach  
3. 2 listopada (poniedziałek)  Dzień  Zaduszny –  Wspomnienie  Wszystkich  
Wiernych  Zmarłych.  

Msze św. o godz. 6.30, 7.30, 9.00 i 18.00. O godz. 9.00   Msza św.  za  zmarłych,                             
a  po  niej  procesja z wypominkami. Każdego dnia do 8 listopada o godz.1800 –  Msze  
św.  zbiorowe  za zmarłych. O 7.30 comiesięczna Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
4. 2 listopada –  w Dzień Zaduszny –  wierni mogą  zyskać odpust zupełny (jeden 

raz), który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu należy 
pobożnie nawiedzić kościół parafialny lub kaplicę publiczną  i odmówić tam „Ojcze nasz…” 
i „Wierzę w Boga…” zachowując inne zwykłe warunki (spowiedź sakramentalna lub stan 
łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca Św. oraz wykluczenie 
jakiegokolwiek przywiązania do grzechu). Korzystajmy ze skarbnicy  łask, jakie daje 
nam Matka – Kościół.  - Natomiast od dziś do końca listopada można zyskać odpust 
zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie na nim modlitwy                          
za zmarłych, przy zachowaniu stałych warunków, który również możemy ofiarować 

jedynie za zmarłych. Chorzy i starsi nie muszą spełniać warunku o nawiedzeniu 
cmentarza, z intencją odwiedzenia go w przyszłości. 
5. "W najbliższą środę, 4 listopada, po Mszy św. wieczornej o g. 18.00 obydwie 
grupy przygotowujące się do bierzmowania będą miały próbę w kościele."                                
6. Przypominamy, że w najbliższą niedzielę, 8 listopada, tradycyjnie w ramach 
„Wypominków” zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej za zmarłych 
powierzonych modlitwie Kościoła.  

Zachęcamy do modlitwy za naszych zmarłych o godz. 9.00. Wypominki roczne będą od 
niedzieli 15 listopada. W tym roku, jak w poprzednim , aby było więcej czasu 
poświęconego modlitwie za zmarłych, wypominki roczne zostaną podzielone na 2 części. 
Pierwsza część będzie czytana w 1 i 3 niedzielę m-ca, a druga część w 2 i 4 niedzielę. 
Całość wypominków będzie wywieszona w gablocie i zamieszczona na stronie 
internetowej. W m-cu, w  którym  wypadnie 5 niedziela o godz. 9.00 będzie różaniec za 
zmarłych polecanych w wypominkach. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za naszych 
drogich Zmarłych! 
7. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota m-ca.  

W czwartek o g. 15.00 wystawieniem N. Sakr. rozpocznie się adoracja, która potrwa                       
do Mszy św. wieczornej. W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa o 7.30, 17.00 (dla dzieci)                           
i 18.00. Spowiedź św. rano od 6.30 i po południu od 16.30.  
W sobotę Msza św. o Niep. Sercu Maryi o 7.30 i Różaniec Fatimski o 17.15. "  
8. 2 listopada, w Dzień Zaduszny, kancelaria parafialna będzie nieczynna. Zapraszamy               

od wtorku. - Ze względu na obecną sytuację epidemiczną kontakt z kancelarią tylko 
telefonicznie, a osobiście po umówieniu."  

http://mateusz.pl/czytania/

